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Bestuurspraat

Remi van OosterhoutRemi vertelt over het begin van zijn 
wielercarriére en het combineren van 
studeren met andere zaken. 

Iemand die ook niet van 

stukjes schrijven houdt

En dan is het jouw beurt. Je 
bent voorzitter geworden 

bij een wielerclub en nu mag je 
een verhaal schrijven. Als er iets 
is wat ik niet had gedacht dan 
was het wel dat ik voorzitter zou 
worden bij een wielerclub. 2,5 
Jaar geleden ben ik lid gewor-
den bij N.S.W.V. Mercurius, ik 
had geen idee wat ik deed op de 
fiets maar ik miste de competi-
tie die ik altijd heb gehad in mijn 
leven. Jarenlang op de atletiek-
baan rondjes rennen en dan in 
een keer moeten stoppen van-
wege blessures. Wat dan? Op 
zolder had mijn vader een oud 
cyclocross frame hangen. Kwes-
tie van nieuwe wielen kopen en 
fietsen! Ik weet nog goed hoe 
mijn eerste rit ging, ik leek wel 
een abonnement op de grond 
te hebben en de vijf kilometer 
langs het kanaal terug naar huis 
leken wel een eeuwigheid te 
duren. En daar zat ik dan, aan 
tafel 3 tosti’s te eten om weer 
“levend” te worden. Maar ik was 

om, dit was gaaf! Het eerste jaar 
ging ik iedere zondag mee met het 
fietsclubje van mijn vader. Een stel 
“oude” mannen die meer een fiets 
onder zich hadden dan hun vrouw. 
Iedere week kon ik wat langer mee-
komen en ging het steeds harder. Ik 
was hooked, fietsen was mijn ding 
geworden. Toen ben ik in 2016 bij 
mantel gaan werken en werd ik 
door de verzameling oud-Mercuri-
anen die daar werkzaam zijn geat-
tendeerd op deze club. Daar was ik 
op de eerste training in mijn knal-
blauwe mantelpakkie. Ik dacht dat 

Wegens doorslaand succes geprolongeerd: 

‘Het lekkere wijf op pagina vijf’

Koffie & fietsen, 

perfecte combinatie?



76

Even voorstellen...

Hallo Mercurianen. 

Leuk dat ik mij op deze manier even mag voorstellen. Intussen zit ik twee 
maand bij Mercurius en ik merkte al snel: Dit is gezellig! Ik ben Jolien, 25 jaar, 
bezig met de fysiotherapie opleiding en te herkennen aan mijn klein duits ac-
centje of aan mijn opvallend groene fietshelm. Voordat ik naar Nijmegen kwam 
heb ik watermanagement in Vlissingen gestudeerd en een master gevolgd in 
Bolzano, Italie. Daar ligt voor mij het fietsparadijs. Hiervoor heb ik jaren lang op 
dansen gezeten en ben nog steeds fanatiek bezig met bergsport. Ik ben als ne-
derlands meisje opgegroeid in Sulzberg in het zuiden van Duitsland. Een klein 
dorpje aan de voet van de Alpen. Hierdoor is mijn liefde voor de bergen ont-
staan. Ik kwam vroeger vaak in Nederland, vooral in Twente waar mijn beide 
ouders vandaan komen. Nederland vond ik altijd zo gezellig en een echt fiets-
land. Ik heb drie broers, die ook graag op de wielren-
fiets zitten. Zo begon ik op oude wielrenfietsen van 
mijn broers of moeder. Wielrennen is een sport, die 
je in Nederland super kan doen. Nu is het tijd om de 
heuvels van Nijmegen te verkennen. Fietsen is voor 
mij vooral genieten, lekker bewegen in de natuur. 
Wat het nu nog leuker maakt is fietsen in een gezel-
lig clubje. Tijdens fietstrainingen probeer ik vooral 
bij jullie in het wiel te blijven. Buiten de trainingen 
ben ik altijd in voor een lekker biertje of theetje!

Op een leuke tijd,

liefs Jolien

De nieuwe komen er gestaag bij! Deze keer stellen zich voor: Jolien Scholten, 
Willem Boumans en Rard van Kollenburg.

Jolien Scholten

ik aardig kon fietsen want die oude 
mannen kon ik wel kloppen in een 
sprint. Dit bleek toch wel tegen te 
vallen. Ik werd geflikt en realiseerde 
me dat er nog veel te verbeteren 
viel. Vervolgens ben ik de verbete-
ringen maar gaan zoeken in de fiets. 
Mijn werk bij Mantel heeft door 
mij aan te nemen tegelijk ook een 
van haar betere klanten binnen ge-
haald. Want ja! Alles voor de sport 
en het beoefenen van wedstijden.

Dit is waar het allemaal toch iets 
anders loopt. Want hoe combineer 
ik alles wat ik doe, in mijn geval is 
dit niet. Iedere winter begin ik met 
enthousiasme aan een cross sei-
zoen. Maar nu al twee winters op rij 
sta ik bij ongeveer een wedstrijd of 
6 aan de start. Maar waar ligt het 
dan aan? Soms denk ik wel eens dat 
ik niet kan plannen maar eigenlijk 
weet ik wel dat het anders in elkaar 
zit. Een HBO opleiding commerci-
ele economie afronden gaat d.m.v. 
het schrijven van een scriptie. Maar 
wat als je een drama bent in het 
schrijven van een scriptie? Dan 
lijkt fietsen in een keer op een op-

leiding afronden. Veel tijd stoppen 
in je werk/hobby met als uiteinde-
lijk doel kunnen genieten van het 
resultaat. Dit is ook dan wat ik na 
mijn studie hoop te bereiken. Tijd 
om te trainen en eindelijk te kun-
nen genieten van een wedstrijd-
seizoen. Soms kijk ik wel eens naar 
mijn honden en dan ben ik jaloers, 
hoe geweldig moet het zijn om niet 
te hoeven nadenken. Kunnen le-
ven van dag tot dag en je nergens 
zorgen over hoeven te maken. De 
enige zorg is hopen dat er iets van 
eten op de grond valt of dat je iets 
te eten krijgt. Dit maakt het lusje 
weer rond naar mijn eerste rit op 
de crossfiets, tijdens de vijf kilome-
ter lange terugrit had ik letterlijk 
alles gegeten wat op de grond was 
gevallen. •
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Rard van Kollenburg

Hoi allemaal,
Ik ben Willem Boumans, 22 jaar oud en intussen bezig aan het zesde en 

laatste jaar van een studie Informatiekunde. Van oorsprong kom ik uit het 
Brabantse Sint Anthonis, maar ik woon intussen al een aantal jaar tussen het 
Nijmeegse groen.

Na gevolleybald, gebasketbald en gezwommen te hebben op jonge leeftijd 
heb ik lang niet veel aan sport gedaan. Wel heb ik altijd veel gefietst, op de 
stadsfiets dan wel.

Precies een jaar geleden heb ik de knoop doorgehakt om wat serieuzer te 
gaan fietsen als sport en heb ik een racefiets gekocht. Sinds september ben 
ik lid bij Mercurius en ik kan niet anders zeggen dan dat het geweldig is! Al 
na de tweede training werd ik overgehaald om mee te doen met de studen-
tencup in Eindhoven. Helaas werd ik er bij de laatste versnelling vanuit het 
peloton afgereden, maar de smaak had ik in ieder geval goed te pakken! Qua 
techniek heb ik nog het nodige te leren en eigenlijk vind ik het ontzettend 
jammer dat ik niet eerder ben gaan wielrennen. Mijn studie loopt aardig 
richting het einde en een baan combineren met fietsen is helaas niet altijd 

even haalbaar. Gelukkig is er de rest van 
het collegejaar nog om flink kilometers 
te maken, te scheuren en vooral te ge-
nieten. Om ook buiten de gebaande 
paden te kunnen fietsen, heb ik intus-
sen een mountainbike aangeschaft. 
Buiten fietsen is meestal toch net even 
lekkerder dan een zwembadje van 
zweet bouwen in de spinningzaal... Als 
ik één wielerdroom heb, dan is het wel 
om een keer op volle snelheid door het 
bos van Wallers te klepperen.

Willem Boumans

“I’m a pretty complete rider. I go slow on every type of terrain.” – Matteo 
Bono

Hoi, ik ben Rard van Kollenburg. Sinds deze zomer ben ik onderdeel van het 
Mercuriuspeloton. Als je een rood aangelopen en kaalgeschoren hoofd onder 
een helm hebt gezien, dan ken je me waarschijnlijk wel.

Ik ben al 25 en heb dus ook al wat jaren studie erop zitten. Nijmegen is 
mijn derde studentenstad, na Enschede en Tilburg. In die laatste stad deed ik 
journalistiek. Je zou zeggen dat ik dit soort stukjes dus gemakkelijk zou moe-
ten kunnen typen, maar het is lastiger voor mij om over mezelf te praten dan 
over een ander.

Ik ben fan van wielrennen sinds 13 juli 2006, De Touretappe naar Pla-de-Be-
ret. Denis Menchov pakte de rit. Daar snapte ik ineens dat wielrennen meer 
is dan dom van A naar B rijden. Dat het een tactisch spel is waarin energie en 
kracht net zo belangrijk zijn als gedeelde belangen en ploegenspel.

Dat ik nu in Nijmegen woon, is een prachtige kans om ook zelf fanatieker 
en vaker een rondje te maken. In Tilburg en 
Enschede was die neiging toch wat klei-
ner. De omgeving speelt daarin een grote 
rol. Ik zie het fietsen bij Mercurius niet als 
wedstrijdje, dat zou immers erg deprime-
rend worden, maar vooral als een combi-
natie van lol hebben op de fiets en vooral 
ook daarnaast. Zoals Bram Tankink ooit 
zei: “Ik ben niet het type renner dat de 
Tour de France kan winnen, maar  tweede 
is ook mooi.”

De groeten en tot gauw!
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Een kijkje in de keuken bij Esra

Jelle van de Graaf & Eline van ManenHet was afgelopen maand weer 
smikkelen en smullen bij een Mer-
curiaan! De redactie stond bij Esra 
op de stoep!

Dit keer was het de beurt aan 
Jelle en nieuwe aanwinst Eline 

om een kijkje te nemen in de
keuken van een Mercuriaan. Als 

nieuweling in de redactie viel Eline 
meteen met haar neus in de

boter door deze felbegeerde ru-
briek op zich te mogen nemen. Dus 
begaven wij ons naar Esra

Cobben, die in het pittoreske Ma-
riënbosch woont; voorheen een 
klooster, maar nu een SSH& pand. 
Voor bezoekers is het echter een 
waar doolhof: na enkele tussen-
deuren en een paar keer aanbellen 
hadden we eindelijk de goede ka-

mer te pakken. Een groot pluspunt 
van Esra’s kamer: ze heeft een ei-
gen keukentje en badkamer. Daar-
naast heeft de racefiets, een prach-
tigeSpecialized, natuurlijk een 
prominente plek. De fiets is prach-
tig schoon, waardoor we toch wel

benieuwd waren naar haar ge-
heim: Esra fietst alleen met mooi 
weer. Ze had ook eigenlijk nog niet 
echt bedacht hoe haar fiets han-
dig gepoetst kon worden, want ze 
woont nog niet zo lang in Mariën-
bosch. Na advies van Eline (die dit 
advies weer gejat heeft van an-
deren), wordt met de fiets onder 

de douche toch wel 
overwogen.

De avond voor ons 
etentje was Esra mee 
geweest met de sei-
zoensafsluiting van 
Mercurius: het tra-
ditionele bowlen en 
stappen. Aangezien 
wij er, als echte bur-
gers, allebei spijtig 
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genoeg niet bij konden zijn, pro-
beerden we natuurlijk het een en 
ander over deze doorgaans legen-
darische avond te weten te komen, 
maar veel wilde Esra er niet over 
kwijt. Alleen dat het ‘een beetje té

gezellig was’. Te gezellig, omdat ze 
de dag erna om half 9 college had 
en daarna ook nog eens moest wer-
ken tot half 5. Dit alles was al best 
zwaar en dan kwam ook nog de 
redactie over de vloer: je moet er 
maar zin in hebben. Maar van haar 
kater was nauwelijks wat te mer-
ken, want Esra ontving ons hart-
stikke vrolijk en sloeg al snel aan 
het koken.

Voor wie Esra niet kent: ze komt 
oorspronkelijk uit Wageningen en 
is sinds het voorjaar lid van Mercu-
rius. In september is ze begonnen 
met de masteropleiding Geschiede-
nis en Actualiteit, maar tot nu toe is 
deze master naar eigen zeggen nog 
‘niet zo spannend’. Vroeger deed 
Esra lang aan paardrijden, maar 
sinds een paar jaar heeft ze het 
wielrennen helemaal ontdekt, aan-
gestoken door haar vader die ook 
een fanatiek fietser (en hardloper) 

is. In de omgeving van haar ouder-
lijk huis is het prachtig fietsen rond-
om onder meer de Wageningse 
berg, maar dat kan natuurlijk niet 
tippen aan de heuvelachtige natuur 
van Nijmegen en omstreken. Toch 
kan je, als je het lief vraagt, mis-
schien wel een keer een fietsrond-
leiding krijgen in de voor haar zo

vertrouwde omgeving.
Maar goed, terug naar het belang-

rijkste: het eten. Tijdens het koken 
kregen we als voorafje focaccia om 
de ergste honger alvast een beetje 
te stillen. Als hoofdgerecht stond er 
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risotto met zongedroogde tomaat-
jes en verse spinazie op het menu. 
Ook al bevatte het niet zo veel ver-
schillende ingrediënten, juist door 
de eenvoud ervan smaakte de ri-
sotto heerlijk! Kortom, less is more. 
Een glas rode wijn erbij maakte het 
feest helemaal compleet! Het nage-
recht was vanille-ijs, dat we veel te 
snel wilden opeten en dus nog veel 
te hard was. Het hakwerk van Jelle

was niet zo succesvol, terwijl dit 
Esra toch een stuk makkelijker af-
ging. Toen er eenmaal voldoende ijs 
bij elkaar was geschraapt, konden 
we eindelijk genieten van het resul-
taat van de gedane inspanningen.

Als dank voor het heerlijke eten 
werd er natuurlijk meegeholpen 
met de afwas, waarna we nog 
enige tijd napraatten over van al-
les en nog wat. Iets met roeiers 
die chronisch overtraind zijn, maar 
ook enkele roddels van het Arden-
nenweekend passeerden de revue. 
Verder deelde Esra haar overwegin-
gen om de eerste Mercurius Match-
maker te worden, nadat ze vertelde 
dat ze tijdens het bowlen een suc-

NSK veldrijden 2019

Siobhan Schleijpen
Hoe maakt Mercurius een NSK veldrijden 
tot een succes? Lees hoe deelneemster 
Siobhan het ervaren heeft. 

Recept voor een geslaagd NSK 
Veldrijden:

4 Mountainbikers
9 Cyclocrossers
6 Supporters/Soigneurs
3 Medailles
2 Grote kapsalons
2 Balkjes
2 Go Pro’s
2 Rood-wit-blauwe truitjes
2 Mercurius Beachflags
1 Mercuriusvlag
1 Koerstoeter
1 Treetje de Klok
1 Bram Krajenbrink
Minstens vier koppen koffie
Een snufje erwtensoep

2019 is pas drie weken on-
derweg of het eerste NSK doemt 
weer op. Crossen, cyclocross, 
veldrijden hoe je het ook mogen 
noemen het leeft in ieder geval 
in de wintermaanden.  Een eeu-
wenoude discipline waar tech-
niek, souplesse en power vereist 
is. Bij sommige Mercurianen wa-
ren deze eigenschappen aanwe-

zig, bij sommige wat minder..

Dit fietssfeertje leefde met 
name op 20 januari in Tilburg. In de 
aanloop naar dit NSK bleek er veel 
interesse te zijn vanuit ons clubje. 
Uiteindelijk kwam dit neer op een 
groep van 19 personen die zich ver-
plaatste richting Noord-Brabant. In 
elke categorie (behalve de licen-
tiehouders) was het in ieder geval 

cesvolle match had gemaakt en bij 
elkaar gebracht… We zijn benieuwd 
hoe dit afloopt! Esra, bedankt voor 
het lekkere eten en de gezellige 
avond! •
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in getallen Mercurius 
boven. 

Het Open Tilburgs 
Kampioenschap (OTK) 
was prooi voor een 
mooi aantal moun-
tainbikers uit Nijmegen. Iris Wil-
lemsen en Lieke Wijnbergen moes-
ten de eer hoog houden voor de 
Mercurius vrouwen terwijl Jason 
Schreurs, Yarince Martis en Dennis 
Hobbenschot ditzelfde moesten 
doen voor de mannen. Na een min-
der dan ideale start wisten renners 

in blauw-zwart-wit op sluwe wijze 
op te schuiven. Wat wél opviel in 
de eerste ronde was de spectacu-
laire koprol van Iris bij de balkjes 
(zesje voor de afsprong, tien voor 
dedication). Gelukkig kon Iris weer 

opstappen en mocht ze aan 
haar inhaalslag beginnen. 

Van de mannen van Mercu-
rius reed in eerste instantie Ya-
rince vooraan, maar Jason na-
derde op hoog tempo en met 
de grinta duidelijk zichtbaar op 
zijn smoel. Daarnaast was Den-
nis ook aan het opschuiven. Op 
een gegeven moment kon hij 
zich aansluiten bij de Mercurius 
colonne die net achter de kop 
van de wedstrijd reed. 

Bij elke passage van start/
finish kwam Lieke al zwaaiend 
voorbij. Totdat zij erachter kwam 
dat er een grote 5 op het ron-
denbord stond. Toen bleef het 
bij een diepe zucht en hoofd-
schudden (mag ik al stoppen?). 
Lieke bleef toch stug doorfiet-
sen, ze moest toch Iris afhou-

den. Binnen korte tijd was de 
hete van Iris toch weer te voe-
len in de nek van Lieke. Ze ble-
ven in elkaars buurt voor de rest 
van de wedstrijd. Op het laatste 
rechte stuk had Iris een kleine 
voorsprong. Door haar benen 
even stil te houden kon Lieke 
haar weer bijhalen. Zo kwamen 
ze zoals afgesproken samen tri-
omfantelijk over de finish met 
een gedeelde eerste plaats bij 
de dames als resultaat !

In de koers onder de mannen 
van Nijmegen werden de moun-
tainbikers uiteindelijk verslagen 
door de crosser. Dennis reed 
naar een nette vierde plek met 
vlak achter hem Jason en Yarin-
ce met verdienstelijke vijfde en 
zesde plaatsen.
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De constante factor bij elke wed-
strijd was het continu rond stui-
teren van hoofdsupporter Bram 
Krajenbrink. De toevoeging van de 
wapperende Mercurius vlag gaf zijn 
enthousiasme een extra dimensie. 
Velen creatieve leuzen passeerden 
zondag de revue – alles om de Mer-
curianen vooruit te stuwen. 

Onze eigen GoPro Hero Hidde 
Merton was ook van de partij. Met 
zijn geliefde klokkies in hand legde 
hij alle acties, valpartijen en vreet-
partijen vast. Bereid u zich maar 
vast voor op een legendarische af-
termovie! 

Ook huisfotograaf Shanna van 
Kessel was afgereisd naar Tilburg. 
Zij legde alle gebeurtenissen van 
dit NSK vast op de gevoelige plaat. 
Met als gevolg een overvloed aan 
foto’s. Met behulp hiervan kan elke 
Mercuriaan zich ontpoppen als #in-
fluencer. 

 
Om half twee was het de beurt 

aan de mannen zonder licentie. 
Joost van Wijngaarden deed voor 
het eerst in jaren weer mee in deze 
categorie. Guus Schutte aasde na-
tuurlijk op titel prolongatie.  Remi 
van Oosterhout wilde weer een 

beetje spelen in 
het veld. Luc Vraets 
hoopte op een goed 
debuut in het cross-
circuit en Harold Ot-
tens ging voor die 
top tien klassering 
;). De wedstrijd be-
gon met een vlam-
mende start en al 
snel vormde zich 
een kopgroep van 
vijf renners waaron-
der Guus en Joost. 

In de huidige wedstrijden op het 
hoogste niveau valt er bij de man-
nen niet veel te beleven behalve 
goede billen spotten en een paar 
mooie manoeuvres. Deze mannen 
zonder licentie lieten echter een 
mooi staaltje spanning zien. De 
kopgroep werd ronde per ronde 
een selecter gezelschap. Uiteinde-
lijk bleven een renner uit Breda, 
Joost en Guus over in de strijd om 
de verdeling van het podium. Remi 
kon net niet de aansluiting maken 
tot de kopgroep. Hij reed veelal als 
einzelgänger rond en liet wat tech-
nische finesse zien. Achter in het 
veld was ook de strijd losgebarsten. 
Na een valpartij van Luc waren zij 
verwikkeld in een spel van stuiver-
tje wisselen - welke Mercuriaan zou 
de hogere eindklassering krijgen? 

Wat verder op in het 
rondje konden we weer 
onze volledige aandacht 
geven aan de slijtage-
slag van de drie man-
nen vooraan. Het was 
duidelijk dat de concur-
rent uit Breda zijn voor-
deel haalde uit de bal-

ken door deze te springen in plaats 
van te lopen zoals de mannen van 
Mercurius. Onze jongens wisten 
het daarentegen op de rest van het 
parcours het kleine verlies goed te 
maken. Tot de laatste ronde bleef 
het spannend. Joost moest na de 
balken passen maar was wel verze-
kerd van een bronzen plak.  Guus 
vond wel weer de aansluiting bij de 
concurrent. Op een bochtig deel 
van het parcours, net buiten het 
zicht van de toeschouwers, moest 
het gebeuren. Via speaker Rien van 
Horik hoorde wij dat de man uit 
Breda onderuit was gegleden op 
het allerlaatste stuk. Guus maakte 
hier gebruik van en passeerde voor 
de laatste keer de zandbak en ron-
de de laatste bocht naar het asfalt. 
Onder de gelal van de koerstoeter 
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en een wuivende Mercurius vlag 
reed Guus naar een prachtige twee-
de titel! Missie geslaagd!

Even later rolden ook Joost, 
Remi, Luc en uiteindelijk Harold 
over de streep. De laatste twee zelfs 
met pas ontvangen bier in de hand 
(mede mogelijke gemaakt door de 
Klok). Zo was er al een rood-wit-
blauw tricot binnen en daar bo-
venop een mooie derde, zesde, ze-
vende en achtste plek

In de wedstrijd die de dag afsloot 
was het de eer aan de dames. Met 
een klein deelnemersveld was het 
duidelijk dat Lotte Koopmans, Fem-
ke de Vries en Siobhan Schleijpen 
elk een mooi resultaat zouden kun-
nen halen. Toen de dames voor het 
eerst het veld indoken had Lotte 
zich netjes vooraan gemeld. Femke 

zat daar net achter en Siobhan ging 
zich zoals gewoonlijk proberen van 
achteruit naar voren te werken. 
Lotte reed een sterke en nette 
wedstrijd. Lang zat ze samen met 
haar concurrent uit Eindhoven in 
de zetel. Een aantal ronde voor het 
einde wist zij echter ook deze Elo-
die Kuijper af te schudden en ging 
zij solo op de finish af. Hoppa, ook 
het rood-wit-blauw bij de vrouwen 
was binnen!

Femke streed lang om de derde 
plaats met Lieske Coumans. Helaas 
moest zij door een aantal valpartij-
en dat wiel laten gaan. Haar vierde 
plek wist te wel te verdedigen en 
ook Femke kwam met veel plezier 
over de finish. 

Siobhan kon gedurende de wed-
strijd opschuiven naar de vijfde 
plek. Zij reed een groot deel van de 

wedstrijd in niemandsland en miste 
dus een goed mikpunt. De verbe-
terde techniek en snelheid ten op-
zichte van 2018 zorgde toch dat ook 
zij een geslaagde koers had.

De soigneurs kregen pas bij de 
derde ronde van wedstrijden de 
techniek daadwerkelijk onder de 
knie. Nu werden de bierblikken 
zonder al te veel te morsen en met 
liefde aangereikt. Zo kwamen Fem-
ke en Siobhan ondanks dat zij naast 
de ereplaatsen visten als rockster-
ren over de finish. Bier in de ene 
hand, de ander in de lucht. 

Een dag als zondag bewijst dat 
winnen niet alleen als eerste over 
de finish komen is. Al hebben Guus 
en Lotte wél gemerkt hoe fijn dat 
échte winnen is. Het is ook gezel-

ligheid, groepsgevoel, supporters 
die hun longen uit het lijf schreeu-
wen, een mooie strijd met anderen 
of met jezelf, een zonnetje op een 
koude dag in januari dan wel met 
een biertje in de hand finishen. 
Weer een NSK die afgestreept kan 
worden en één die de boeken in 
kan gaan als zeer succesvol en zeer 
gezellig! 

Nogmaals dank aan de Meet 
voor de organisatie van deze top 
editie van het NSK Veldrijden. Cha-
peau voor alle Mercurianen die 
mee zijn gereisd naar Tilburg sup-
porter, soigneur of renner! Weder-
om felicitaties voor Guus, Lotte en 
Joost voor jullie winst dan wel po-
diumplaat!•
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Redactie column

Nina Zennipman

Half augustus was het voor mij 
dan toch écht zo ver. Ik ging het 

mooie, vertrouwde, fijne Nijmegen 
verlaten. Verhuisdozen ingepakt, 
auto volgeladen en op naar het o zo 
verre Enschede. Met een tempera-
tuur van zon 33 graden celcius do-
zen slepen leek op papier een fan-
tastisch idee. Uitvoering: zesje. 

Eenmaal aangekomen in het 
Twentse land kwam ik er achter 
dat er geen gordijnen in mijn ka-
mer hingen. Stel je voor: 33 graden 
buiten, zon op twee grote ramen 
zonder gordijnen en het slepen van 
verhuisdozen staat gelijk aan ge-

voelstemperatuur van een graadje 
of 50. 

Van een huis met twee dames 
als huisgenootjes, naar een gang 
op de campus van de University of 
Twente, met jawel tien huisgeno-
ten. En van die tien waren er acht 
mannen. Waar was ik aan begon-
nen.. Nu ben ik binnen het wie-
lerwereldje wel een scheve man 
vrouw verhouding gewend, maar 
om met zulke verhoudingen in een 
studentenhuis te gaan wonen was 
nog wel andere koek. 

Ik werd echter positief verrast. 
Er bleek elke week netjes schoon-

gemaakt te wor-
den (HOE DAN?), er 
wordt elke dag sa-
men gegeten en er 
staat bijna nooit af-
was op het aanrecht. 
Mijn vooroordeel 
(mannen maken het 
huis vies) bleek on-
terecht. Het afgelo-
pen half jaar hoefde 
ik maar ongeveer 1 

Nina verliet Nijmegen voor een half 
jaar voor het Twentse land. Laat je 
meeslepen in het verhaal over de 
campus.

Wat een kuit! Maar welke snuit?

Kuitenkennis is onmisbaar voor een wielerfan en via deze rubriek 
kan dit worden getest. Weet jij van welke renner dit de onderste 
helft is? Applaus voor jou! Bekijk het antwoord op pagina 25.
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keer per week na te denken wat ik 
ging koken, wat een luxe. 

Nu zullen de meesten van jul-
lie het universiteitsterein kennen 
tijdens het feestje van de Bata-
vierenrace. Vol met tentjes, lege 
halve liter blikken bier en heel veel 
dronken mensen met heel erg veel 
spierpijn en blaren. Als ik heel eer-
lijk ben is dat ook wel het beeld 
van de campus in Enschede wat 
mij het meest is bijgebleven. Toen 
ik er pas net woonde was het ook 
wel vreemd om over de campus te 
lopen zonder allemaal tentjes en 
dronken mensen (en zonder spier-
pijn). 

De atletiekbaan, finishplek van 
de Bata, normaal met rijen mensen 
die de finishers aanmoedigen, was 
akelig leeg. 

Elk jaar als de inschrijving van de 
Bata van Mercurius open gaat ben 
ik in strijd met mezelf. Want aan 
de ene kant: rennen is voor dieren. 
Aan de andere kant: het feestje is 
fantastisch mooi en voelt anders 
als je niet gelopen hebt. 

De laatste jaren heeft meneer de 
bondscoach, aka rookie mij kunnen 

overtuigen om een stuk te rennen. 
Dat ik daarna drie dagen niet meer 
normaal kan functioneren door de 
spierpijn (en een katertje) lijk ik elk 
jaar weer te vergeten. Achteraf heb 
ik weer spijt dat ik wel heb gerend, 
want punt 1; rennen is voor dieren.  
Wat het dit jaar gaat worden weet 
ik nog niet, we zullen het zien. Zal 
bondscoach Merton met zijn assis-
tent mij dit jaar kunnen overhalen?

Eerst nog maar even nagenieten 
van de aftermovie van 2016, mis-
schien gaat het genoeg kriebelen 
om me weer in te schrijven (voor 
de 3 km dan ;) ). •

Koersvoer
Voel je een hongerklopje opkomen? 
No worries! Met deze rubriek helpt 
uw redactie je uit de brand! 

Tijd voor een nieuwe rubriek, 
koersvoer! Verschillende lekke-

re gerechten passende bij de prach-
tige wielersport. Deze editie wordt 
er gekeken naar een eigen recept, 
door niemand minder gemaakt 
door John Zennipman, (jeugd)trai-
ner, wielerliefhebber en coureur. 
Dit recept is in huize Zennipman 
regelmatig te vinden in de koelkast.

Ingrediënten 

- Havermout, 50 gram
- cacaopoeder, 1 eetlepel
- pindakaas, 1 (grote) eetlepel
- handje cranberries
- handje noten (stukjes)
- eiwitpoeder, 1 eetlepen
- Klein beetje water 
- Honing, 1 eetlepel 

Nina Zennipman
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Bereiding
• Verzamel alle ingrediënten.
• Maak de nootjes fijn en snij het gedroogde fruit. 
• Doe alle ingrediënten in een kom behalve het water. 
• Doe er telkens een klein beetje water bij (niet te veel in een keer) en roer het 
door. Er ontstaat een dikke ‘brij’ (zie foto hier onder) 
• Leg de brij op een stuk alumuniumfolie en maak er een reep van, van onge-
veer 1 cm dik. 
• Leg de reep in de koelkast zodat hij iets kan opstijven. 
• Eet smakelijk! 

Variatie tips
• Pak eens ander gedroogd fruit, zoals abrikoos of dadels, vijgen of stukjes 
banaan.
• Variër met verschillende smaken eiwitpoeder
• Houdt je niet zo van zoet? Laat de honig achterwege.
• Vervang de honing door een beetje agavesiroop.

Het antwoord van Wat een kuit! Maar welke snuit?: 
Adne van Engelen (wereldkampioen studenten op de 
weg, rijdend in een Mercurius tenue)
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Foto en zijn verhaal
De redactie vroeg jullie weer via Facebook onderschriften te bedenken bij deze foto. 
We selecteerden de leukste inzendingen op basis van de vind-ik- leuks..

Luc: “Hey Job, trek eens aan mijn vinger?!”
Lieke Wijnbergen

“Gebrek aan vrouwelijk schoon in het nieuwe bestuur wordt geprobeerd 
te compenseren”
Roger Termont
 

Iris Willemsen

Oproep

WE ARE HIRING
De redactie is opzoek naar nieuwe redacteurs!

Kan jij:
- Leuk vertellen?
- Veel taart eten?

- 3 a 4 keer per jaar vergaderen?
( - werken met InDesign?)

Dan zijn wij op zoek naar jou!
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Mercurius’ Doorgeefpen

Tarik Jansen
Dit unieke doorgeefrelikwie kent iedere 
Versnelling een nieuwe eigenaar.

Je zal het tot in lengte van jaren aan je nage-
slacht kunnen vertellen, je kan het toevoegen 
aan je levensgebeurtenissen op je Facebook-
pagina, je kan ermee pronken bij je fietsvrien-
den en er zijn zelfs plannen om Doorgeefpen-
mouwtjes te introduceren voor hen die ooit de 
eer ten deel zijn gevallen met dit pronkstuk uit 
de clubgeschiedenis zijn of haar anekdote te 
hebben mogen neerpennen. Deze keer liggen 
de eer en het genoegen bij niemand minder 
dan Tarik Jansen

Waarde Mercurianen,

Het is mij een hele eer om met 
een lidmaatschap van maarliefst 53 
dagen op het moment van schrij-
ven, de doorgeefpen in handen te 
krijgen. Ik heb geen idee of dit een 
record is, maar het nageslacht zal er 
in ieder geval over te horen krijgen 
later. Dat beloof ik jullie. Maargoed, 
laat ik ter zake komen. Mijn naam 
is Tarik Jansen, 24 jaar, een gebo-
ren Achterhoeker, maar al bijna 5 
jaar trots Nijmegenaar. Ik studeer 
rechten en bedrijfskunde aan de 
Radboud Universiteit en neem daar 
lekker de tijd voor. Nu zul je mis-
schien denken, wat heeft die vent 

dan al die jaren uitgespookt? Nou 
ik zal het je vertellen. Dat weet ik 
zelf eigenlijk ook niet. Wat ik wel 
weet is dat ik de afgelopen jaren 
(en nu nog steeds) actief ben ge-
weest bij studenten zeilvereniging 
de Loefbijter, waar ik mij zelfs een 
jaar lang de voorzitter van heb mo-
gen noemen. Verder ben ik natuur-
lijk regelmatig in de stad te vinden 
(geweest). 

Toen ik hoorde dat ik de door-
geefpen in handen zou krijgen, ben 
ik druk gaan bladeren in oude uit-
gaven van ‘de Versnelling’, want 
wat moet je toch in godsnaam op 
papier zetten?! Ik ben erachter 

gekomen dat jullie graag lezen en 
schrijven over fietsen, dus ik – als 
nieuweling– ga mijn uiterste best 
doen om in deze behoefte te voor-
zien.

Voor het begin van mijn ‘fiets-
carrière’ neem ik jullie graag mee 
terug naar 18 september in het 
jaar 2000. Het is mijn verjaardag 
en beneden in de woonkamer staat 
mijn verjaarsdagscadeau op mij te 
wachten. Het is een BMX van een 
onbekend merk, maar dat mag de 
pret niet drukken. Wat ik toen nog 
niet wist, maar waar ik nu met een 
glimlach op terug kijk, is dat ik veel 
avonturen heb mogen beleven 
met dit fietsje. Eerst wat gestunt 
in de achtertuin, later het grasveld 
tegenover het huis en daarna na-

tuurlijk naar het crossbosje. Op een 
gegeven moment was het tijd voor 
wat meer avonturen. De broers van 
mijn beste vriend – die ruim 10 jaar 
ouder waren dan wij – waren zo 
vriendelijk om hierin te voorzien. Zij 
lieten ons kennis maken met John-
ny Knoxville en alle andere idioten 
van Jackass. Natuurlijk moesten wij 
dit stuntspektakel na gaan doen! 
Hele stellages/schansen werden 
gebouwd en voorvorken werden 
doormidden gebroken. Ik krijg nog 
medelijden met onze moeders als 
ik eraan terug denk. 

Op mijn dertiende besloot ik – 
als onmiskenbare puber – ¬dat ik 
fietsen toch maar een vermoeiende 
bezigheid vond en heb ik de over-
stap gemaakt naar de motorsport. 
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Om precies te zijn de trialsport. 
Trial wordt vaak omschreven als de 
hogeschool van de motorsport. Het 
is een erg technische sport, waarbij  
een goede controle over de motor 
essentieel is. Doel is om een non-
stop (een soort parcour) bestaande 
uit rotsblokken, boomstammen, 
zandbulten en betonnen buizen te 
rijden, zonder voeten aan de grond 
te zetten (of op een andere manier 
strafpunten op te lopen). Eigenlijk 
een soort voetje van de vloer voor 
gevorderden dus. De laatste jaren 
beoefen ik de sport iets minder, 
maar vroeger ben ik erg actief ge-
weest met het rijden van ONK’s.  

Zoals gezegd studeer ik al een tijd-
je. Vroeg of laat krijg je gewoon een 
dikke pens en dan wordt het tijd om 
te gaan sporten. Ik ben iemand die 
zelden tot nooit voor zijn plezier in 
het RSC komt, dus dat ging ‘m niet 
worden. Ik zocht iets wat aansloot 
bij de trialsport en waarbij ik lekker 
buiten kon zijn. Aangezien ik een 
gezonde hekel heb aan asfalt, werd 
de keuze voor de MTB-tak van Mer-
curius snel gemaakt. Na een zeer 
geslaagde proeftraining was ik he-
lemaal om en moest ik wel lid wor-
den van zo’n leuke club! Een moun-
tainbike werd aangeschaft en daar 
heb ik inmiddels toch al weer mooi 
ruim 300 kilometer mee gefietst! 

Ambities hebben is prachtig, het 
uitspreken ervan soms wat gevaar-
lijk. Het lijkt me prachtig om in de 
toekomst wedstrijden te gaan rij-
den. Voor nu leg ik de lat wat lager 
en wil ik vooral gewoon ontzettend 
veel plezier op de mountainbike 
en in Frowijn hebben. Qua tech-
niek heb ik met de trialsport een 
leuke basis voor het mountainbi-

ken, maar de conditie is nog ver te 
zoeken. Daar ga ik de komende tijd 
hard aan werken. Verder wil ik ook 
graag het uitklikken van de pedalen 
onder de knie krijgen, want man 
man man. Wie heeft die dingen uit-
gevonden?! Als je iemand met een 
mountainbike op de grond ziet lig-
gen is de kans groot dat ik het ben. 
Of Yarince natuurlijk… •
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VOM Weekend 2018

Aanvankelijk was ik niet van 
plan om mee te gaan op 

VOM weekend, maar na enkele 
enthousiaste verhalen van wat 
Oud(e)-Mercurianen, begon het 
toch te kriebelen. Aangezien ik 
het Ardennenweekend aan me 
voorbij moest laten gaan en ik 
toch echt steeds meer bij het 
oudere segment Mercurianen 
hoor, besloot ik om 13 tot en 
met 15 oktober vrij te houden in 
mijn agenda. Na wat strubbelin-
gen met het vervoer waren we 
(Jesper, Ruben, Roel, Paul en on-
dergetekende) dan toch einde-
lijk onderweg naar een heerlijk 
huis in Altastenberg met, zoals 
een echt vakantiehuis betaamt, 
een dubieuze inrichting van vele 
kamers, bijzondere kunst en 
oranje-groene badkamers.

Eenmaal aangekomen kon-
den we aanschuiven bij de Duit-
se Sauerkraut mit Bockwurst. 
Wat Hefe Weizen, Rotes Wein 

en een goede nachtrust verder, 
werd het tijd om van de omgeving 
te gaan genieten. Paul Brussee had 
mooie ritjes voor de racefiets gefa-
briceerd, waar Femke haar best had 
gedaan op mountainbikeroutes (al 
trekt Hein zich zelden iets aan van 
voorgeschreven routes en paadjes, 
zie foto onder).

Dankzij het fantastische nazo-
merweer maakte het uiteindelijk 
niet zoveel uit waar of waarheen je 
fietste; Winterberg lag er filmisch 
bij in groene, rode, oranje en gele 
tinten en je keek je ogen uit.

‘s Avonds bij de barbecue kwa-
men de gerechten door het raam 
naar binnen en speelde Mark Tui-
tert een glansrol in één van de vele 
spelletjes die gespeeld werden. De 
volgende dag was qua fietsen weer 
even prachtig als de dag ervoor 
(zelfs het tijdelijke verlies van een 
telefoon kon de pret niet drukken) 
en na het cadeau doen van de lege 
bierflesjes aan Die Hausmeisterin 

konden de thuisadressen aange-
klikt worden in de TomToms.

VOMmers (en aankomende 
VOMmers), bedankt voor het 
mooie weekend en tot volgend 
jaar!

Lieke WijnbergenLeven na Mercurius bestaat. Lees hier 
hoe dat er aan toe gaat. En onder het mom van: gelukkig 

hebben we de foto’s nog, volgt op 
de volgende pagina’s een kleine im-
pressie.•
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v.l.n.r.m.d.k.m (van links naar recht met de klok mee): gezamenlijk ontbij-
ten in Villa Margarete, Dieuwertje heeft er veel zin in en de groepsfoto in de 
volle zon.

v.l.n.r.m.d.k.m.: hongerige mensen komen eten halen via het raam, er was 
ruim voldoende voedsel en drinken, een beetje bescherming is wel gewenst 
voor een dagje Downhillen en er werden diverse spellen gespeeld.



(Binnenblad)
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Wie zegt ja tegen een koffierondje 
met deze meneer? 

Wegens doorslaand succes geprolongeerd: 

‘De Lekkere Vent op het End’
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